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PENGELOLAAN CMS TASTURA UUNTUK WEBSITE OPD DAN 

PYSKESMAS 

1. Untuk mulai mengelola Website anda silahkan ketikan pada url 

browser anda https://namadinas..lomboktengahkab.go.id/ misalnya 

https://diskop.lomboktengahkab.go.id/ 

 

 

Tampilan Halaman Depan CMS Tastura 
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2. Untuk memulai mengelola website, kita masuk dulu ke halaman admin 

dengan cara ketik url : https://diskop.lomboktengahkab.go.id/login/auth 

akan muncul tamilan berikut : 

 

 

 

3. Kemudian Masukan Username dan Password anda dan akan tampil 

halaman admin sebagai berikut : 

 

 

                                     Tampilan Dashboard CMS Tastura 

 

4. Untuk administrator bisa mengelola CMS Tastutra ini dengan full 

akses dan diberikan menu – menu sebagai berikut :  

 

- Menu Berita adalah memu untuk mengupload berita terbaru terkait 

instansi pemda, adapun cara upload adalah seperti dibawah ini : 

klik Berita kemudian klik sub menu Tambah berita dan akan muncul 

tampilan sebagai berikut : 
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                                           Menu Tambah Berita 

 

Kemudian isi judul beritanya, pilih kategori dan isi beritanya, jangan 

lupa untuk mengisi gambarnya pada sebelah kanan lalu klik Publish. 

 

- Menu Halaman adalah menu untuk menambah halaman menu 

content pada website, misalnya mebuat menu profil, struktur 

organisasi dan lain – lain. Adapun cara membuatnya seperti berikut : 

Klik menu Halaman kemudian klik sub menu Tambah Halaman 

dan akan muncul tampilan sebagai berikut : 

 

 

 

Kemudian isi judul halaman dan isi halamannya lalu pada 

publishnya ganti dengan  publish dan klik simpan. 

 

- Menu Download adalah menu yang disediakan untuk mengupload 

file dokument misalnya regulasi dan lain – lain. Adapun cara 

uploadnya sebagai berikut : 

Klik menu Download akan muncul seperti di bawah ini : 
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Lalu Klik Add New  

 

 

 

Akan muncul form isiannya kemudian pilih covernya, isikan judul 

dokumentnya, masukan file dokumentnya lalu pilih Publish. File 

anda sudah terupload. 

 

- Menu Modul Album adalah menu untuk upload album galery foto. 

Adapaun caranya sebagai berikut : 

Klik menu Modul Album dan klik Album Foto lalu klik Add New 

dan akan muncul tampilan sebagai berikut : 
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Pada langkah ini kita akan membuat Album fotonya terlebih dahulu 

dengan cara isikan Cover Albumnya dengan gambar kemudian isi 

judul albumnya, isi keterangan lalu pilih Publish. Abum foto selesai 

dibuat. Setelah itu kitamasukan galery foto kedalam album dengan 

cara sebagai berikut : 

Klik Galery Foto pilih Add New dan akan muncul sebagai berikut : 

 

 

Pilih Album Foto yang sudah dibuat kemudian Isikan judul galery 

dan pilih fotonya lalu isikan keterangannya dan pilih Publish.  

 

- Menu Modul Video 

- Menu Agenda adalah menu untuk menginformasikan agenda 

pejabat atau instansi, adapun cara menisinya adalah klik Menu 

Agenda dan klik Add New 
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Isikan sesuai format form yang ditampilkan lalu klik Simpan. 

 

- Menu Layanan adalah menu untuk menampilkan informasi layanan 

pada webite, caranya adalah klik Menu Layanan kemudian klik Add 

New akan muncul seperti dibawah ini : 

 

 

Lalu isikan sesuai form yang disediakan dan klik Simpan. 

 

- Menu Banner adalah menu untuk menampilkan Banner pada 

webite, caranya adalah klik Menu Banner kemudian klik Add New 

akan muncul seperti dibawah ini : 
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Isikan sesuai form yang disediakan lalu klik Simpan. 

 

 

MENU PENGATURAN 

Adalah tempat untuk mengatur tampilan website, adapun menu – 

menunya adalah sebagai berikut : 

- Menu Identitas Website adalah menu untuk merubah identias 

instansi, adapun caranya adalah sebagai berikut : 

Klik menu indentitas website akan muncul tampilan sebagai 

berikut : 

 

 

Untuk menambahkan logo instansi pilih Choose File dan masukan 

gambar logo anda dan klik simpan. 

Untuk pengaturan alamat, nama dan lain – lain pilih tab pengaturan 

instansi  
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dan isikan sesuai form dan klik Simpan. 

- Menu Website adalah untuk mengatur tata letak menu website yang 

sudah kita buat pada menu halaman. Adapun cara mengaturnya 

adalah sebagai berikut :  

Klik Menu Website dan akan muncul tampilan seperti dibawah ini : 

 

Untuk mengatur menunya kita bisa drag n drop pada struktur menu 

sebelah kanan seperti dibawah ini : 

 

Aturannya adalah semakin dibawah posisi halaman yang 

ditambahkan, posisi menu pada tampilan website kita akan berada di 

posisi sebelah kanan 
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 Sesudah selesai mengaturnya lalu klik Simpan. 

 

Kemudian untuk menambahkan menu tambahkan pada menu 

sebelah kiri 

 

 

Pilih Jenis Menu Halaman Isikan Nama Menu Lalu Klik Simpan. 

- Slider Website adalah Menu untuk mengatur slider gambar pada 

header website yang di ingikan, caranya adalah klik menu slider 

Website lalu Add New  dan akan muncul tampilan sebagai berikut : 

 

 

 

Isikan sesuai form isian yang sudah disediakan dan klik Publish. 

Catatan : ukuran slider adalah 1200 x 344 px. 
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- Tema Website adalah menu untuk merubah tema website, adapun 

caranya adalah klik Menu Tema Website 

 

Untuk mengajtifkan tema yang sudah tersedia bisa dengan klik salah 

satu Data Tema dan untuk menambahkan tema tinggal isikan pada 

form isian tema yang tersedia lalu klik Simpan. 

- Profil adalah menu untuk merubah password user admin website, 

caranya adalah klik Profil dan akan muncul tampilan sebagai berikut 

: 

 

 

 

Isikan sesuai form yang tersedia lalu klik Simpan. 
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